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SKK/FK  3/2009. 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté  

tisdagen den 25 augusti 2009 på SKKs kansli. 

 

 

Närvarande:  Per-Inge Johansson (ordf.), Anso Pettersson, Gun Kristensson, Sara Nordin, 

Karin Sejnell och Alf Andersson. 

 

Anmält förhinder:  Martin Johansson, Måns Engelbrektsson. 

 

Adjungerade:  Ulf Uddman (tom § 67), Katarina Sundberg, Kjell Bräster, SKK (§ 66), Jahn 

Stääv och Peter Rimsby, SBK. 

 

Vid protokollet:  Åsa Gustavsson. 

 

 

 

§ 57  Sammanträdet öppnas. 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och vände sig med en särskild hälsning till 

Katarina Sundberg, nytillträdd företagsjurist hos SKK, och Jahn Stääv, tillträdande ordförande  

i SKK/FK. Sammanträdet förklarades därefter öppnat. 

Ordföranden informerade om att några ändringar måste göras i dagordningen. Ulf Uddman 

kommer inte att kunna närvara under hela mötet varför några punkter som Ulf är delaktig i, 

måste tidigareläggas. Kjell Bräster, som kommer att lämna information om arbetet att försöka 

bilda en specialklubb för hundraser som är lämpliga för vildsvinsjakt, kommer till mötet direkt 

efter lunch. 

Med dessa ändringar fastställdes dagordningen. 

 

 

§ 58  Val av justeringsperson. 

Utsågs Anso Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 59  Föregående protokoll 2/2009. 

Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 60  Rapporter. 

Ordföranden. 

Ordföranden lämnade en kortfattad rapport från Centralstyrelsens sammanträde den 18 augusti 

2009. 

Några av SKKs kommittéer kommer att avslutas, en ny kommitté som skall hantera frågor runt 

hundens mentala hälsa kommer att bildas. Det blir ordförandebyten i några kommittéer, varav 

Föreningskommittén är en. 

 

Ordföranden har fört samtal med SHUs ordförande rörande läget i Freestyle-verksamheten. 

Rapport har nu inkommit från SHU. 
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Extra årsmöte har avhållits i en av SKKs länsklubbar. 

 

Ordföranden har vidare haft kontakter med flertalet specialklubbar där det är lite oroligt samt 

besvarat mail och telefonsamtal under sekreterarens semester. 

 

VD. 

I början av september väntas svar komma från SKOP som genomfört en medlemsundersökning 

för SKKs räkning. 

 

Hundsport Special kommer att sändas ut gratis till alla aktiva uppfödare. 

 

En informationsbroschyr om juridik/avtal med anknytning till hund håller på att sammanställas. 

 

Arbetet med att skapa gemensamma utställningsbestämmelser inom Norden fortgår. 

 

Ulf Uddman redogjorde för vilka nya ordföranden som kommer att tillträda i SKKs kommittéer. 

Kommittéerna med sina nya sammansättningar påbörjar sitt arbete den 1 oktober. 

 

Sara Nordin. 

Det har varit relativt lugnt under sommaren.  

Sara närvarade dock vid ett extra årsmöte hos en specialklubb. Styrelsen hade förberett mötet på 

ett mycket bra sätt, valberedningen hade gjort ett mycket bra arbete inför mötet och själva mötet 

genomfördes på ett bra sätt fram till punkten Omedelbar justering av valen. 

Då framkom att en av de föreslagna och valda justerarna, inte närvarade vid mötet. Mötet fick 

därför göras om! 

Enligt uppgift som framkom var den föreslagne personen tom avliden. Sara, som närvarade vid 

mötet som stödperson/övervakare av mötet, lämnade vid mötet sin tydliga uppfattning om 

agerandet från en del av medlemmarna. 

FK underströk att det inte är acceptabelt att medlemmar försöker sabotera möten och på andra 

sätt agerar för att så split i klubbverksamheten. 

 

Gun Kristensson. 

Gun har haft många telefonsamtal under sommaren. 

 

Gun medverkade vid ett extra årsmöte i en rasklubb. Gun gjorde först en genomgång inför mötet 

med styrelsen, själva mötet genomfördes på ett bra sätt. 

 

Alf Andersson. 

Lugn sommar, inget speciellt att rapportera. 

 

Karin Sejnell. 

Rapporterade Karin att hundkappen i Skellefteå tidigare tvingats flytta sin verksamhet pga av ny 

vägdragning i området där dom hade sin klubbstuga. Klubben har lagt ned mycket arbete på att 

bygga ny stuga och bygga upp verksamheten igen. Djuraktivister har därefter bränt ned stugan. 

Branden rubriceras som mordbrand. 

 

Anso Pettersson. 

Lugn sommar, inget speciellt att rapportera. 

 

 

Sekreteraren. 
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Inget att rapportera. 

 

Peter Rimsby. 

SBKs ekonomi är ansträngd varför man måste dra ned på kostnaderna, bl a genom 

personaluppsägning. 

 

Som tidigare meddelats har det varit oroligt i en del lokala brukshundklubbar och i lokala 

klubbar inom rasklubbarna. Detta fortgår tyvärr. 

 

 

§ 61  Ekonomisk rapport. 

Efter genomgång lades rapporten till handlingarna. 

 

 

§ 62  FK/VU. 

Regler för anslutning av specialklubb. 

Arbetet är ej klart. Uppdrogs till Alf Andersson och Per-Inge Johansson att fortsätta arbetet. 

 

Arbetsordning, FA. 

Per-Inge Johansson informerade om att kompletterande text utlovats, men har trots påminnelse 

inte inkommit. 

Uppdrogs till Per-Inge Johansson och Alf Andersson att fortsätta arbetet. 

 

Stadgeändringsförslag, SVK. 

Förelåg stadgeändringsförslag från SVK i § 7 mom 3 och mom 5. 

VU anmälde inledningsvis att momentnumreringen i förhållande till texterna i förslaget är 

felaktig. Nedan anges de korrekta numreringarna. VU hade inte slutfört diskussionen av ärendet. 

FK beslöt enligt följande. 

 

§ 7 mom 3, dagordning. 

Ny punkt 8 med följande innehåll föreslås: 

8. Val av tre personer för förberedande av val av valberedning enligt punkt 16. 

Föreslaget innefattar även konsekvensändring i form av omnumrering av påföljande punkter  

i dagordningen. 

Beslöt FK godkänna stadgeändring enligt förslaget. 

 

§ 7 mom 5, skriftlig omröstning. 

För att möjliggöra digital kommunikation även vid skriftlig omröstning, föreslås att följande 

texter stryks. 

- med handlingarna skall bifogas svarskuvert märkt ”Fullmäktigeomröstning” 

- För svar gäller poststämpelns datum. 

- Av fullmäktige utsedda rösträknare skall båda kallas och minst en av dessa skall  

  närvara då postöppning och rösträkning sker. 

Förslaget innefattar även möjlighet till konsekvensändringar såsom eventuellt behov av 

införande av annat krav på kontrollmöjlighet än den som beslutats utgå. 

Beslöt FK godkänna stadgeändring enligt förslaget. 

 

 

 

Revidering av SGSKs stadgar. 
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VU har avslagit revideringsförslag från klubben. Skrivelse har därefter inkommit från SGSKs 

föregående ordförande som ifrågasatt VUs avslag. 

VU redogjorde för att avslaget baserade sig på att klubbens förslag hade för stora avvikelser mot 

gällande typstadga samt att VU anser att koordination med stadgar för övriga klubbar inom FA 

bör finnas. Denna koordination saknades i förslaget. 

Arbetet att skapa nya stadgar för SGSK fortgår. 

FK beslöt fastställa FK/VUs beslut. 

 

Skrivelse från SvTeK 

SvTeK hade mottagit skrivelse med fråga rörande eventuellt brott mot SKKs grundregel 1:3. 

Efter genomgång av handlingarna meddelade VU att underlaget får anses otillräckligt för en 

anmälan till SKKs Disciplinnämnd. 

Beslöt FK fastställa VUs beslut. 

 

Revidering av SvTeKs stadgar. 

FK/VU har beslutat tillstyrka revidering av stadgar för SvTeK. 

FK beslöt fastställa FK/VUs beslut. 

 

Revidering av stadgar för SvkFUR. 

Informerade sekreteraren om att nya stadgar inkommit från SvkFUR med en handskriven 

notering om att stadgarna reviderats vid klubbens årsmöte. Det fanns dock ingen anteckning om 

vad som ändrats i stadgarna. 

Vid telefonsamtal med klubbens ordförande utlovades dels protokollutdrag från årsmötet rörande 

aktuell ändring, dels förtydligande om exakt vad som ändrats. 

Protokollutdrag/förtydligande har dock ej inkommit. 

Beslöt FK uppdra till sekreteraren att sända påminnelse till SvkFUR. Ärendet bordlades i 

avvaktan på svar. 

 

Fråga om återlämnade av hedersmedlemskap till person som varit utesluten ur organisationen. 

En fråga inkom från specialklubb där en av klubbens hedersmedlemmar som varit utesluten ur 

organisationen under en tid, begärt att återfå sitt hedersmedlemskap i samband med att 

Disciplinnämnden beviljat vederbörande återinträde. 

VU uttalade sitt stöd för specialklubbens uppfattning om att berörd person inte skall återfå 

hedersmedlemskapet. 

FK fastställde VUs beslut. 

 

Arbetsordning för specialklubb. 

En specialklubb har inkommit med begäran om att FK skall godkänna arbetsordning för 

klubbens styrelse. 

VU har meddelat klubben att det inte ingår i FKs arbete att granska eller godkänna annat än 

stadgar för specialklubb. 

VU har ändock gjort en genomgång av arbetsordningen och därvid meddelat att arbetsordningen 

väl uppfyller förutsättningarna för styrelsearbete inom specialklubb, dock rekommenderades att 

ekonomisk rapport bör lämnas vid varje styrelsemöte. 

FK beslöt godkänna VUs uttalande. 

 

 

§ 63  Stadgefrågor. 

Förelåg lista över stadgar för specialklubbarna som är fastställda av SKK. 

Konstaterades att det återstår 3 klubbar som ännu inte anpassat sina stadgar till typstadgarna. 
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Per-Inge Johansson informerade om att arbete med stadgarna pågår i två av fallen. I det tredje 

fallet måste ny kontakt tas med klubben. 

 

 

§ 64  Avtalsanslutna rasklubbar – raser utan klubbtillhörighet. 

Rapporter från kontaktpersonerna. 

Gun Kristensson. 

Gun rapporterade om fortsatta problem hos en av klubbarna. 

 

Ordföranden. 

Per-Inge Johansson rapporterade att den klubb som tidigare utsatts för förskingring, sakta återfår 

pengarna. 

 

Övriga ledamöter rapporterade att det, med några få undantag, är lugnt i klubbarna. 

 

Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK. 

Vid FKs konferens för avtalsanslutna rasklubbar vintern 2008, lämnade SPKK några förslag till 

FK. 

FK uppdrog vid tidigare sammanträde till Alf Andersson att ta kontakt med klubben för att få ett 

förtydligande av förslagen. 

Beslöt FK att förslagen skall sättas upp på dagordningen för nästa konferens med avtalsanslutna 

rasklubbar i november 2010. 

 

Svenska Working Kelpie Klubben – Rasklubb för Australian Stock Dog, SWKK. 

Förelåg begäran från SWKK om stegförflyttning till steg III. 

Efter genomgång av handlingarna beslöt FK godkänna förflyttning till steg III samt uppdrog till 

sekreteraren att till klubben översända nytt avtal för underskrift. 

 

Vit Herdehundklubb, VHK. 

Förelåg skrivelse från Vit Herdehundklubb med begäran om att få överflyttas som rasklubb till 

Svenska Brukshundklubben, SBK. 

Klubben har sedan 2006 fört diskussioner om specialklubbstillhörighet. Vid klubbens årsmöte 

2009 uppdrogs till styrelsen att arbeta vidare för en överflyttning till SBK. Möten har förevarit 

med både SKK och SBK. 

Beslöt FK tillfråga SBK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen vit herdehund. 

Denna del av paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

Lista över raser som saknar klubbtillhörighet. 

Inga nya raser har tillkommit på listan sedan föregående sammanträde. 

För några raser har efter tidigare beslut hos FK specialklubb tillskrivits med fråga om klubben är 

beredd att åta sig rasansvar. Svar har inte inkommit. Uppdrogs till sekreteraren att sända 

påminnelse till dessa klubbar. 

Övriga begärda förändringar eller lämnade informationer framgår av  övrig text i denna §. 

 

Ansökan om att få bli avtalsansluten rasklubb. 

Förelåg från nybildade rasklubben Svenska Kromfohrländerklubben en ansökan om att få bli till 

SKK avtalsansluten rasklubb. 

Efter genomgång av handlingarna beslöt FK godkänna Svenska Kromfohrländerklubben som 

avtalsansluten rasklubb samt godkänna förkortningen SKLK. 

Uppdrogs till sekreteraren att upprätta avtal för underskrift. 
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Rasansvar för Aidi. 

Förelåg skrivelse från ägare av hund av rasen aidi med fråga om rasansvaret kan överföras till 

Svenska Bergs- och Herdehundklubben, SBHK. 

Beslöt FK tillfråga SBHK om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för rasen aidi. 

 

 

§ 65  Freestyle. 

FK uppdrog vid förra sammanträdet till Ulf Uddman att ta ut landslag för Freestyle. Detta har 

väckt starka reaktioner. 

Gun Kristensson redogjorde för beslut sedan 2007 angående hur landslaget skall tas ut. 

Rapport från FKs arbetsgrupp för Freestyle föreligger hos FK sedan länge. Rapport från SHU har 

nyligen inkommit, men visat sig innehålla brister. 

Uttalade FK att det börjar bli hög tid att ta beslut om var huvudmannaskapet slutligen skall 

ligga. 

Uppdrogs till Ulf Uddman att kalla representanter från SHU och FKs arbetsgrupp till ett möte 

rörande huvudmannaskapet. Vid mötet kommer Ulf Uddman och Per-Inge Johansson närvara. 

Regelverket för NM diskuterades, ett nationellt regelverk skall utarbetas. 

 

 

§ 66  Bildande av klubb för hundar av ras som är lämpliga för vildsvinsjakt. 

Kjell Bräster hälsades välkommen till sammanträdet. 

Kjell informerade om att vildsvinet är starkt växande i antal. Det finns nu från södra Sverige, upp 

till Siljan. Vildsvin har också påträffats i Sälen-trakten. 

Man räknar med att det finns strax under 20 raser som kan vara lämpliga för jakt på vildsvin, 

varav 5 finns i Sverige. Slovensky Kopov är den numerärt största rasen i Sverige och var den 

första av ”vildsvinsraserna” som kom in i Sverige. 

Provverksamheten kommer att startas upp den 1 oktober i år, 10 domare har utbildats. 

Specialklubb för dessa raser bör bildas. Ansvar för detta arbete har Jakthundskommittén och 

Föreningskommittén på uppdrag av Centralstyrelsen. Tanken är att SKKs Centralstyrelse i 

samarbete med Jakthundskommittén tillsätter klubbens första ordförande. 

Curt-Christer Gustafsson från JhK skall tillsammans med representant från FK utforma stadgar 

för klubben. 

FK beslöt utse Per-Inge Johansson som FKs representant. 

FK tackade Kjell Bräster för informationen. 

 

 

§ 67  Kennelfullmäktige, Specialklubbs- och ordförandekonferens. 

Tidpunkten för Länsklubbs- och Kennelfullmäktige kommer från och med 2011 att återgå till 

hösten. Datum för 2011 är utsatt till den 23-25 september. 

Specialklubbskonferens är utsatt till den 30 januari 2010, ordförandekonferens för special- och 

länsklubbarnas ordförande avhålls den 31 januari 2010. 

 

Uppdragen från årets Kennelfullmäktige har fördelats på SKKs kommittéer. Närmare 

information om detta lämnas senare. 

 

Vid årets Kennelfullmäktige beslutades om stadgeändringar i SKKs och Länsklubbarnas stadgar. 

KF beslöt vidare att texter rörande konsekvensändringar skall sändas ut på remiss till läns- och 

specialklubbarna. 

Beslöt FK att remisstiden skall sättas till en månad för att arbetet skall hinna bli klart före 

årsskiftet. I remissen skall tydliggöras vilka delar klubbarna skall yttra sig över. 
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Beslöt FK utse Alf Andersson att verkställa konsekvensändringarna och remissen. 

Förslaget till remissen skall genomgås av Ulf Uddman och Jahn Stääv före utskick. 

 

Senare kommer även en språklig översyn av stadgarna att göras. Ordinarie remisstid kommer då 

att tillämpas. 

 

Kennelfullmäktige beslöt om nya gemensamma åldersregler – funktionärer/förtroendevalda. 

Reglerna gäller för samtliga klubbar och träder ikraft den 1 januari 2012. Generell dispens har 

dock medgivits för borttagande av den övre åldersgränsen för domare. 

Klubbarna uppmanas att påbörja arbetet att anpassa sina regelverk/stadgar så att arbetet är klart 

vid 2011 års utgång. 

 

En informationspunkt om åldersgränserna skall införas i Föreningspaketet. 

 

 

§ 68  Hundsport Funktionär. 

FK kommer fortsatt att ansvara för tidningen. 

 

 

§ 69  Föreningsetiska riktlinjer. 

Ärendet bordlades. 

 

 

§ 70  Mall, avtal mellan klubb och klubbens webbmaster. 

Förelåg från Katarina Sundberg och Yvonne Kekkonen ett första förslag på mall, avtal mellan 

klubb och dess webbmaster.  

Uttalade FK att det är viktigt att det råder klarhet om vad som överenskommits, att äganderätten 

finns hos klubben och att det tydligt framgår vilket uppdrag webbmastern fått. 

FK föreslog vidare ett tillägg av vilket bör framgå vidarelänkning inte är tillåten utan styrelsens 

godkännande. 

Arbetet fortsätter, ärendet bordlades. 

 

 

§ 71  Status för rasklubbar inom SvVK. 

Informerade Per-Inge Johansson om att han varit kontakt med SvVK och fått besked om att det 

finns några klubbar som ej är officiellt anslutna till SvVK och ett antal som är ”kollektivt” 

anslutna till specialklubben. 

Informerade sekreteraren om att problem uppstod i samband med ett ärende hos Disciplin-

nämnden där några personer uppgavs vara medlem i rasklubb under SvVK. 

Specialklubben kunde inte verifiera officiellt medlemskap i organisationen eftersom medlemskap 

i aktuell rasklubb inte med automatik räknades som aktivt medlemskap i 

specialklubben/organisationen. 

Uppdrogs till Jahn Stääv att ytterligare utreda frågan. 

 

 

§ 72  Skrivelse från rasklubb tillhörande specialklubb. 

Förelåg skrivelse från rasklubb rörande manipulerat protokoll och där ordförande låtit icke vald 

justerare få tillgång till protokoll för justering. 

FK ser allvarligt på att ordföranden manipulerat protokollet och även tillåtit att annan person än 

vald justerare fått tillgång till protokollet, innan detta slutligt justerats och godkänts. 

FK beslöt att föra ärendet till SKKs Centralstyrelse för beslut om åtgärd. 
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§ 73  SKKs sekreterarutbildning i november 2009. 

FK beslöt utse Anso Pettersson att närvara vid sekreterarutbildningen. 

 

 

§ 74  Skrivelse från Jämtland-/Härjedalens Taxklubb. 

Utredning i ärendet pågår hos SKK/JhK. 

FK beslöt bordlägga ärendet i avvaktan på JhKs beslut. 

 

 

§ 75  Skrivelser från medlemmar i lokal brukshundklubb. 

Förelåg två skrivelser från medlemmar i en lokal brukshundklubb med anmälan om 

odemokratiskt uppträdande av distriktets ordförande och ledamot av förbundsstyrelsen. 

FK beslöt överlämna ärendet till SBK för handläggning. 

 

 

§ 76  Information om problem i en lokal schäferhundklubb. 

Peter Rimsby lämnade information om problem som uppstått i en lokal schäferhundklubb. 

 

 

§ 77  Skrivelse från rasklubb inom SBHK. 

Förelåg skrivelse från rasklubb inom SBHK rörande beslutförfarande. Informerades om att 

ärendet är utrett genom att klubben kallat till extra fullmäktigemöte. 

Ärendet lades till handlingarna. 

 

 

§ 78  Sammanställning över officiella och inofficiella rasklubbar. 

Sekreteraren lämnade följande information. Under FKs första verksamhetsår upprättades 

sammanställning över officiella och inofficiella ras-/lokalklubbar. Tanken var att listorna skulle 

underlätta för domare som tillfrågats att döma vid inofficiell utställning, att ta reda på om 

klubben dom tillfrågats att döma hos är godkänd som klubb inom SKK-organisationen. 

För att upprätthålla dessa listor har förfrågningar sänts ut till samtliga läns-/ och specialklubbar 

om vilka ras-/lokalklubbar som finns inom klubben och vilka kända inofficiella klubbar som 

finns inom lokalområdet eller inom rasen. 

Svarsfrekvensen har varit mycket låg och våra listor är förmodligen inte korrekta. 

På SKKs hemsida finns idag en uppställning över län- och specialklubbar och dess godkända 

officiella lokal-/rasklubbar. 

FK beslöt att avsluta arbetet med sammanställningen och i stället hänvisa till information som 

finns att hämta på SKKs hemsida om officiella klubbar. 

 

 

§ 79  Skrivelser som inkommit till FK för kännedom och ev. åtgärd. 

Förelåg skrivelse från ledamot i rasklubb under specialklubb. 

Skrivelsen har mailats till SKK/FK för kännedom. Efter genomgång lades densamma till 

handlingarna. 

 

Förelåg anonym skrivelse rörande lokalklubb inom specialklubb. 

FK upptar inte anonyma skrivelser till behandling varför skrivelsen lades till handlingarna utan 

annan åtgärd. 
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Förelåg skrivelse från uppfödare rörande rasklubbs agerande mot medlem. 

Konstaterades att aktuell specialklubb behandlat ärendet. Ärendet lades till handlingarna. 

 

Förelåg skrivelse från medlem tillika exteriördomare rörande blogg på nätet. 

Efter genomgång av handlingarna beslöt FK överlämna ärendet till SKK/DK och SKK/JhK för 

ev handläggning. 

 

 

§ 80  Protokollutdrag från SKK/CS och SKK/UK. 

Förelåg protokollutdrag från SKK/UK 2009-05-15, § 33 samt SKK/CS 2009-05-29, § 90 rörande 

FKs protokoll 1/2009, § 20. 

Efter genomgång lades utdragen till handlingarna. 

 

Förelåg vidare protokollutdrag från SKK/CS 2009-05-29 § 90 rörande FKs protokoll 1/2009, § 

22. 

Efter genomgång av handlingarna konstaterar FK att informationen från aktuell klubbstyrelse 

varit bristfällig, att det fanns risk för misstolkningar vilket innebar att beslutsunderlaget troligen 

inte varit tillräckligt. 

FK anser dock att ärendet numera är utrett och beslöt lägga detsamma till handlingarna. 

 

 

§ 81  Skrivelser från rasklubbar under specialklubb. 

Förelåg skrivelser från rasklubbar under specialklubb vilka lämnar synpunkter på de 

administrativa rutinerna inom specialklubben samt hur specialklubben sköter sitt delegerade 

ansvar. 

FK beslöt tillskriva specialklubben och bereda klubben möjlighet inkomma med yttrande. 

 

 

§ 82  Skrivelse rörande texter i blogg. 

Förelåg skrivelse från person som redogör för texter som en uppfödare infört i sin blogg och som 

skadar och motverkar pågående forskningsprojekt som SKK och rasklubben beviljat ekonomiskt 

bidrag för. Engagerad veterinär, som genom texterna också utsatts för påhopp, har också tagit 

mycket illa vid sig. 

Efter genomgång av handlingarna i ärendet beslöt FK anmäla den person som infört texterna till 

SKKs Disciplinnämnd för brott mot SKKs stadgar § 14 mom 1 p 2. 

 

 

§ 83  Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras  

         innan protokollet är justerat 
Ingen paragraf i dagens protokoll faller under denna punkt. 

 

 

§ 84  Begäran om FK-närvaro vid klubbs kommande Riksfullmäktigestämma. 

Beslöt FK utse Karin Sejnell att närvara vid klubbens Riksfullmäktigestämma. 

 

 

§ 85  Arvodering. 

Per-Inge Johansson informerade om att mötesersättning är oförändrad. 
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§ 86  Uppdragslistan. 

Informerade ordföranden om att A-C Edoff vid Västra Kennelklubben tagit kontakt och efterhört 

FKs medverkan i arbete rörande fria hundklubbar. 

Uppdrogs till Jahn Stääv att ta kontakt med A-C Edoff. 

 

I övrigt genomgicks uppdragslistan. 

 

 

§ 87  Sammanträdesdatum hösten/vintern 2009 – 2010. 

Beslöt FK om följande sammanträdesdatum:  

tisdagen den 27 oktober och tisdagen den 1 december 2009 samt tisdagen den 9 februari 2010. 

 

 

§ 88  Sammanträdets avslutande. 

Per-Inge Johansson tackade för sin tid som ordförande i Föreningskommittén. Per-Inge menade 

att det varit ett spännande arbete och det har hänt mycket under hans år som ordförande. 

Frågebanken har vidareutvecklats, Föreningspaketet har tillkommit, det har varit mycket 

stadgearbete, många telefonsamtal och många mail m m. Samarbetet inom kommittén har 

fungerat mycket bra. 

Per-Inge tackar för dessa år och önskar tillträdande ordförande Jahn Stääv tillsammans med sin 

nya kommitté lycka till. 

 

Jahn Stääv säger att när han tillfrågades om att efterträda Per-Inge accepterade han självfallet 

uppdraget. Det kommer att bli lite förändringar i kommittén, men han saknar ännu ett namn och 

återkommer därför om kommitténs sammansättning. 

 

Sammanträdet förklarades därefter avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

………………………………….. 

Åsa Gustavsson, sekreterare. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

…………………………………..  ………………………………….. 

Per-Inge Johansson, ordförande  Anso Pettersson, justeringsperson. 

 

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 

bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 


